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Sinterklaasfeest 5 december! 

Op donderdag 5 december is het weer feest op de Toermalijn. 

Om 08.20 uur verzamelen alle kinderen zich met schooltas op 

het kleine plein (kleuterbouw) bij hun eigen leerkracht. Ouders 

die leuk vinden om ook bij de intocht van Sinterklaas te zijn, mo-

gen langs de haag buiten het plein staan. De kinderen gaan 

per groep in een halve cirkel voor het podium staan.  

Tijdens het wachten op Sinterklaas zingt het schoolkoor en 

speelt het orkest Sinterklaasliedjes. Na het grote onthaal op het 

plein, gaan alle kinderen met hun juf of meester terug naar de 

klas. 

 

Nadat Sinterklaas een lekker kopje koffie heeft gedronken, viert 

hij zijn verjaardag met verschillende bouwen in de speelzaal. 

Hier is een speciaal programma voor gemaakt.  

 

Groep 6 t/m 8 maken surprises. Voor deze groepen zal de deur 

bij de hoofdingang om 08.15 uur opengaan, zodat zij hun sur-

prise in hun groep kunnen neerzetten. Zij moeten echter wel 

weer via de hoofdingang naar buiten om zo naar het kleine 

plein te gaan. De surprises moeten aangeleverd worden in een 

vuilniszak/tas. Op de surprise zelf zit het gedicht voorzien van 

naam.  

 

De dag duurt zoals gewoonlijk tot 14.30 uur. De kinderen zullen 

dus op school lunchen. Op vrijdag 6 december zijn de groepen 

1 t/m 4 vrij. De groepen 5 t/m 8 hebben een inlooptijd tot 09.30 

uur. De leerkrachten zijn om 08.30 uur in de klas, mocht de in-

looptijd u niet uitkomen. 

We gaan er een gezellig feest van maken! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juf Linda bevallen 

Hoera! Juf Linda is gisteren bevallen van een prachtige dochter 

‘Jaloe’. Moeder en kind maken het goed! We wensen Linda, 

Martijn en Jaloe heel veel geluk samen. 

 

Juf Daniëlle 

Afgelopen dinsdag heeft juf Daniëlle de laatste dag voor groep 

7 gestaan. Op vrijdag 13 december zal zij echt afscheid gaan 

nemen van de leerlingen en ouders. Ouders zijn vanaf 14.30 uur 

welkom in het lokaal van groep 7 om juf Daniëlle gedag te zeg-

gen. We wensen juf Daniëlle heel veel werkplezier op Het Kom-

pas in de rol van locatieleider! 

 

Invaller gezocht 

Vandaag was weer echt zo’n dag waarop wij merken dat we 

invalkrachten missen. In drie groepen was de leerkracht afwezig 

of ziek en dat hebben we op kunnen vangen door de extra in-

zet van het huidige team van de Toermalijn. Meester Tim, juf Jo-

landa, juf Renée, juf Kim en juf Carla hebben samen (soms tus-

sen de gesprekken in) de groepen op kunnen vangen en voor-

zien van instructie en lesbegeleiding. Enkele leerlingen van 

groep 6 hebben zelfs nog even mogen helpen in de groep van 

juf Sanne en juf Wendy. HEEL BLIJ zijn wij natuurlijk met de extra 

inzet die de teamleden van de Toermalijn wekelijks tonen om 

alle groepen draaiende te houden. Topteam! 

 

Graag aandacht voor het volgende: 

Nu juf Linda bevallen is, zijn straks ook juf Denise en juf Kim toe 

aan hun zwangerschapsverlof. Een echte babyboom op de 

Toermalijn! Het verlof van juf Linda en juf Denise zal komende 

periode ingevuld worden door juf Nieke. Zij heeft zich al eerder 

aan u voorgesteld in het informatiebulletin van 7 november. 

Op dit moment zijn wij op zoek naar vervanging voor het verlof 

van juf Kim. Zij staat op maandag en vrijdag voor groep 4/5 en 

verzorgt op donderdag de gymlessen. Heeft u iemand in uw 

kennissenkring, met bevoegdheid, die het leuk zou vinden om 

deze dagen vanaf eind maart tot de zomervakantie in te vul-

len? Andere werkdagen is bespreekbaar.  

Graag horen wij van u!  

 

Onze schoolapp 

We merken dat er ouders zijn die de oude schoolapp nog ge-

bruiken. In januari/ februari 2019 zijn ouders herhaaldelijk via het 

informatiebulletin geïnformeerd over het downloaden van de 

containerapp: ‘basisschool app’ 

(groen icoon). In deze app kunt u de 

Toermalijn (in Driehuis) aanklikken. 

Door onze app via deze contai-

nerapp te laten draaien, kan onze 

schoolapp tweewekelijks geüpload 

worden en dat is heel fijn! Heeft u nog 

ronde buttons? Dan gebruikt u de 

oude app. Deze wordt sinds enkele 

weken niet meer ondersteund. De 

huidige app heeft een lay-out zoals 

hiernaast aangegeven. Heeft u pro-

blemen bij het instellen van de app? 

Kom langs bij juf Carla! 

 

Logees op de Toermalijn 

U heeft het vast al gehoord. Sint en de 

pieten slapen al dagenlang in het ge-

bouw van de Toermalijn. Sinterklaas 

heeft een prachtig bed bij de kleuter-

ingang gekregen. Door de hele school 

staan bedden waar de pieten in kun-

nen slapen. Zelfs het paard van Sinter-

klaas heeft een heerlijke slaapplaats 

gekregen bij de hoofdingang. Erg ge-

zellig zoveel logees op onze school! 



Piet op bezoek 

Afgelopen dinsdag werden we verrast door het bezoek van 

Piet! Hij ging alle groepen langs en beantwoordde alle vragen 

die de leerlingen hem stelden. Natuurlijk kwam hij niet zomaar. 

Alle kinderen mochten dinsdag hun schoen op school zetten! 

Woensdagmorgen waren alle schoenen gevuld. Bedankt Piet, 

tot 5 december! 

 

Sint crea 

Vorige week hebben de kinderen 

van de middenbouw zich weer heer-

lijk kunnen uitleven tijdens de Sint 

crea middag!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerst crea groepen 3 t/m 5 

Op vrijdag 13 december staat er, net als andere jaren, een kerst 

crea voor de groepen 3 t/m 5 gepland. Voor deze ochtend zijn 

we op zoek naar ouders die ons willen helpen met het begelei-

den van de knutselactiviteiten. De intekenlijst hiervoor hangt bij 

de deur van de klas. 

 

Groep 8 naar het VO! 

Afgelopen periode hebben de leerlingen van groep 8 een pre-

sentatie over een middelbare school aan elkaar gepresen-

teerd. Ook de leerlingen van groep 7 hebben mee mogen ge-

nieten van de presentaties. Mooie voorbereiding op volgend 

schooljaar! 

De volgende scholen zijn voorbij gekomen: Vellesan College, 

Duin en Kruidberg Mavo, Ichthus Lyceum, Technisch College 

Velsen, Maritiem College, Tender College, Het Schoter, Mendel 

College, Het Spaarne College, Het Felisenum en Het Hartenlust. 

 

Enkele scholen zullen bezocht worden. 

Op dinsdag 26 november hebben zij een bezoek gebracht aan 

hetTender College in IJmuiden. Op dinsdag 3 december bren-

gen zij een bezoek aan het Vellesan College in IJmuiden. 

Op school bieden wij uiteraard ook veel aandacht aan alle vra-

gen en aan het maken van keuzes. Vorige week hebben de 

leerlingen hun voorlopig advies te horen gekregen zodat zij kun-

nen gaan kijken naar scholen die dit niveau aanbieden. 

Succes met het maken van jullie keuze. 

 

Verwijderen boom 

Wanneer u afgelopen maandag via de hoofdingang naar bin-

nen bent gekomen, is het u vast opgevallen dat er hard ge-

werkt werd op het grote plein. 

Helaas hebben we de be-

kende ‘klimboom’ van het 

grote plein moeten laten ver-

wijderen. De boom zat vol wes-

pen en daardoor hebben we 

het laten nakijken. Helaas 

bleek deze boom niet meer te 

redden o.a. omdat het ver-

groeid was met een andere 

boom. Er werd gesproken over 

een onveilige situatie.  

We zullen z.s.m. bekijken hoe 

we de lege plek weer in kun-

nen vullen.  

 

Les over omgeving Driehuis 

Afgelopen week heeft 

groep 7 een les gehad 

over de omgeving van 

Driehuis. Dit in het kader 

van het project ‘De Gou-

den Eeuw’. Juf Jolanda 

heeft de les zelf ontwor-

pen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 6 in de Schouwburg 

Al enkele weken krijgen de leerlingen van groep 6A en 6B dans-

les in de speelzaal van juf Charo (docent van DanceWorks Vel-

sen). Binnenkort zijn de leerlingen van de groepen 6 van de 

Toermalijn namelijk te gast is in de Kerstshow ‘SCROOGE, A Mo-

dern Christmas Carol’. De komende periode zal Charo Boca-

randa de leerlingen van groep 6 een choreografie aanleren om 

samen een mooie Kerstshow neer te zetten. Voor de choreo-

grafie wordt gebruik gemaakt van muziek die in de verhaal-

scène past die zij in dans zullen uitbeelden. De voorstelling wordt 

gegeven op vrijdag 20 december in de Stadsschouwburg Vel-

sen. 

 



Verkeer rondom school 

Afgelopen week hebben wij een bericht gekregen van een be-

woner van de nieuwbouwwoningen binnen het project Nieuw 

Velserduin. Dit grenst aan de Nicolaas Beetslaan. 

 

Wat opvalt is dat veel ouders en/of grootouders hun kinderen 

naar school brengen en ophalen met de auto. Op deze mo-

menten op de dag is het ontzettend druk met auto’s in de Ni-

colaas Beetslaan en de Driehuizerkerkweg. Auto’s stoppen mid-

den op straat of parkeren op plekken waar het niet mag. Ook 

de uitgang van de parkeergarage wordt wel eens geblok-

keerd.  

 

Graag willen wij hiervoor uw aandacht vragen. Wanneer het 

geen noodzaak is, willen wij u vragen om de kinderen lopend of 

met de fiets te brengen. Alvast bedankt. 

 

GGD-flits; iedereen is wel eens bang (ingezonden) 

Iedereen is wel eens bang. Angsten horen nu eenmaal bij het 

leven van zowel kleine als grote mensen. Het ervaren van nare 

gevoelens hoort bij het opgroeien. Kinderen kunnen bang zijn 

Sinterklaas en Piet, voor het donker, om alleen naar boven te 

gaan, om alleen thuis te zijn, wat er allemaal kan gebeuren, wat 

er gebeurt in de wereld enzovoort.  

Heel vaak overwinnen kinderen (met begrip en geduld van hun 

ouders) hun angsten zelf. Soms blijkt er echter een hevige angst 

voor iets te zijn ontstaan. Lees hier meer wat u kunt doen bij he-

vige angsten en hoe u met “gewone” angsten om kunt gaan.  

Zorgen over de angst van uw kind? Het is altijd mogelijk een af-

spraak te maken met de jeugdverpleegkundige of jeugdarts 

verbonden aan de school van uw kind. Dit kan via Frontoffice 

JGZ 023- 7891777 op werkdagen van 8.30 – 12.30 uur en 13.00 – 

17.00 uur 

 

WORD EEN MUSICALSTER IN 4 DAGEN! (ingezonden) 

Hou jij van zingen, dansen en acteren en ben jij tussen de 6 en 

12 jaar? Deze kerstvakantie komt de Musical4daagse weer te-

rug naar de Stadsschouwburg en Philharmonie in Haarlem. 

Maak een musical in 4 dagen voor een echt publiek. Ervaring is 

niet nodig. 

Het unieke concept geeft kinderen vanaf zes jaar de kans om 

in de vakantie een eenmalige musicaltraining te volgen. Zowel 

de repetities als de presentatie vinden plaats in de Philharmonie 

in Haarlem  

 

Voor wie?  

Iedereen met een passie voor zingen, dansen en acteren mag 

meedoen! Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen zich aanmelden 

voor de Musical4daagse.  

 

Goed om te weten  

27 december t/m 30 december | 09:00 tot 14:00  

2 januari t/m 5 januari | 09:00 tot 14:00  

Inschrijven kan tot 13 december via de website: www.musi-

cal4daagse.nl. Let op, er is maar beperkt plaats!  

Kosten voor 4 dagen: €137,95  

 

Meer informatie: Website: www.musical4daagse.nl  

Email: info@musical4daagse.nl  

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=2iNGY29xnVc 

 

Agenda 

Donderdag 5 december: Sinterklaasfeest op de Toermalijn! 

Vrijdag 6 december: groep 1 t/m 4 vrij en de groepen 5 t/m 8 

hebben inloop tot 9.30 uur 

http://www.musical4daagse.nl/
http://www.musical4daagse.nl/

